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§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostaw mają następujące 
znaczenie: 

1. „OWD” – niniejsze Ogólne Warunki Dostaw, 

2. „Umowa” – umowa o wykonanie dostaw, do której stosuje się postanowienia OWD, 

3. „Zamówienie” – dokument, w którym Zamawiający potwierdza warunki szczególne 

wykonania dostaw, który wraz z OWD składa się na Umowę, 

4. „Zamawiający” – „Atlas Ward Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 41, 53-033 Wrocław, zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000102206, NIP: 

894-25-53-370, REGON: 932071010, kapitał zakładowy 1.000.934,00zł, 

5. „Dostawca” – podmiot, który zawarł Umowę z Zamawiającym, 

6. „Strony” lub „Strona” – Zamawiający i Dostawca lub każdy z nich z osobna, 

7. „Materiał” – przedmiot dostawy wskazany w Umowie. 

 

§ 2 

Zagadnienia wstępne 

1. Niniejsze OWD określają prawa i obowiązki Stron Umowy oraz zasady zawierania i 
wykonania Umowy. 

2. OWD stanowią integralną część Umowy zawieranej przez Zamawiającego oraz są 

wiążące od chwili zawarcia Umowy.  

3. OWD stanowią załącznik do Zamówienia składanego przez Zamawiającego. 

4. W razie sprzeczności OWD z treścią Zamówienia, pierwszeństwo ma treść 
Zamówienia. 
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§ 3 

Zawarcie Umowy 

1. Dostawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu 
Materiałów, zaś Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionych Materiałów 
oraz zapłaty ceny. 

2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez podpisanie dokumentu Zamówienia przez 
osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, tj. w formie pisemnej, przez 

zaakceptowanie przez Dostawcę Zamówienia w formie dokumentowej, zgodnie z 
ust. 4 poniżej, poprzez wyraźne zaakceptowanie przez Dostawcę treści Zamówienia 

w innej formie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub przez przystąpienie 
do jego wykonywania przez Dostawcę, przy czym Zamówienie musi być złożone 
przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego. 

3. W przypadku sprzeczności treści oferty Dostawcy i złożonego przez Zamawiającego 
Zamówienia, pierwszeństwo ma brzmienie Zamówienia. 

4. Zawarcie Umowy może nastąpić w formie dokumentowej polegającej na: (i) 
opatrzeniu wydruku treści Zamówienia podpisem osoby należycie upoważnionej do 
reprezentowania danej Strony (ii) przesłania skanu tak podpisanego Zamówienia na 

odpowiedni adres e-mail drugiej Strony wskazany w Umowie.  

5. Strony wyłączają możliwość dorozumianego lub ustnego przyjęcia oferty Dostawcy, 

jak również zawarcia Umowy poprzez pismo potwierdzające. 

6. Ustne ustalenia lub oświadczenia Stron odnośnie zmiany Umowy lub zmiany zakresu 
współpracy w każdym przypadku wymagają potwierdzenia w formie pisemnej, 

dokumentowej lub formie przyjętej uprzednio dla zawarcia Umowy. 

7. Zamówienie zawiera przede wszystkim określenie: Materiału, datę dostawy, ilość 

Materiałów, wartość Umowy (wynagrodzenie), jak również szczegółowe 
postanowienia, które nie są przewidziane w OWD. 

 

§ 4 

Obowiązki Dostawcy 

1. Dostawca może zlecić wytworzenie Materiałów lub ich dostawę w całości lub w części 
osobie trzeciej tylko za uprzednią wiedzą i pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczać Zamawiającemu, 

do miejsca wskazanego w Umowie, uzgodnione Dostawy, chyba że w Zamówieniu 
wskazano inaczej. Dostawy Materiału będą realizowane, zgodnie z terminami 

określonymi w Umowie. 



  
 
 
 

 
 

Strona 3 z 16 
 

OWD wersja 20220315 
 

3. Dostawca jest obowiązany do realizacji Dostaw zgodnie z Umową, wskazaniami 
Zamawiającego oraz obowiązującymi w Polsce normami i przepisami. 

4. Zamawiający może w razie potrzeby zmienić termin Dostaw, za odpowiednim 
uprzedzeniem, drogą mailową.  

 

§ 5 

Dostawa i odbiór 

1. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczać Materiał 
Zamawiającemu do miejsca budowy, wskazanego w Umowie, chyba że w 

Zamówieniu wskazano inaczej. 

2. Dostawca i Zamawiający kontaktują się za pośrednictwem osób wskazanych do 
kontaktu w Umowie. 

3. Dostawy będą realizowane jednorazowo lub częściami, środkami transportu 
Dostawcy lub firmy zewnętrznej, co będzie każdorazowo ustalone w Zamówieniu. 

4. Dostawca, z chwilą dostawy partii zamówionego Materiału, powinien wydać 
Zamawiającemu dokument WZ. Wraz z Dostawą lub przed jej datą Dostawca 
dostarcza Zamawiającemu zbiorcze deklaracje zgodności Materiału z właściwymi 

normami lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu Materiałów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Każdy dokonany odbiór będzie potwierdzony wystawieniem dowodu dostawy WZ, 
który musi być podpisany przez przedstawicieli Stron, należy do niego dołączyć 
wszelkie deklaracje zgodności dla Materiałów i stosowne atesty lub inne dokumenty, 

wskazane w § 5 ust. 4 powyżej. Dokumenty te stanowią podstawę do wystawienia 
przez Dostawcę faktury VAT po zrealizowanej dostawie lub w przypadku dostaw 

częściowych - zbiorczej faktury VAT na koniec każdego miesiąca. 

6. Potwierdzeniem zakończenia wykonania Umowy, w przypadku dostaw częściowych, 
będzie spisany przez Strony, w terminie 7 dni od daty zakończenia dostaw, protokół 

rozliczenia końcowego zamówienia. Dotyczy to wyłącznie dostaw na materiały 
dedykowane, produkowane na indywidualne zamówienie Zamawiającego. 

7. W razie zaistnienia istotnych wad w Dostawie, Zamawiający może odmówić odbioru 
i żądać ponownej dostawy Materiałów, zgodnych z Umową. 

8. W przypadku zaistnienia wad nieistotnych, Strony Umowy obowiązane są do 

dokonania odbioru, jednakże z zastrzeżeniem co do wystąpienia tych nieistotnych 
wad. 

9. W razie odebrania Materiałów, z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad, Zamawiający może, wedle swego wyboru: 
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a) żądać usunięcia tych wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczając 
pisemnie Dostawcy odpowiedni termin na ich usunięcie albo 

b) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli nie żąda usunięcia wad lub gdy Dostawca nie 
usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Dostawcę lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w 
tym terminie, Dostawca ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Dostawcy i obciążyć Dostawcę karami umownymi. 

11. Dostawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

terminie i sposobie usunięcia wad lub o dostawie Materiałów pozbawionych wad (w 
przypadku ich wymiany) w terminie 2 dni roboczych przed planowaną datą dostawy. 
Usunięcie wad lub ponowna dostawa musi ponownie przejść procedurę odbioru 

przez Zamawiającego.  

12. W przypadku stwierdzenia wady ilościowej zamówionego Materiału polegającej na 

dostarczeniu przez Dostawcę mniejszej ilości zamówionego Materiału, Dostawca 
zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do dostarczenia 
brakującej ilości Materiału, chyba że Zamawiający nie żąda jego dostarczenia. W 

ostatnim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia 
odpowiednio do ilości dostarczonego Materiału. 

13. W przypadku opóźnienia w realizacji dostaw, w stosunku do terminów określonych 
w Umowie/Zamówieniu jak również w przypadku nienależytego wykonania 
Umowy/Zamówienia, Zamawiający może, bez uprzednich wezwań, zlecić wykonanie 

zastępcze dostaw na koszt i ryzyko Dostawcy i obciążyć Dostawcę karami 
umownymi. 

 

§ 6 

Materiały 

1. Zamówione Materiały spełniać będą wymogi właściwych przepisów dotyczących 
dopuszczania ich do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

2. Dostawca gwarantuje, że dostarczone Materiały odpowiadają cechom wskazanym 
w Umowie. 

3. Dostawca umożliwi i zezwoli Zamawiającemu, na jego życzenie, sprawdzenie 
procesu produkcji oraz jakości wytwarzanych Materiałów, po uprzednim ustaleniu 

terminu dokonania takiego sprawdzenia z Dostawcą. 
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§ 7 

Płatności  

1. Wynagrodzenie, określone w Umowie, zawiera w sobie wszelkie koszty związane z 

dostawą zamówionego Materiału, w tym ich załadunkiem, transportem i 

ubezpieczeniem w trakcie transportu, chyba że w Zamówieniu określono inaczej.  

2. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczenie Materiałów na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie określonym 

w Umowie. 

3. Faktura musi spełniać następujące warunki: 

a) dotyczyć tylko jednego Zamówienia i zawierać jego numer  

b) zawierać dokument podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego 
potwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy, 

c) zawierać dokumenty uprawniające wprowadzenie wyrobów do obrotu 
(aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty), 

d) zawierać kartę gwarancyjną (dot. faktury końcowej) jeżeli Strony tak ustaliły. 

e) zawierać wzmiankę # Cesja wierzytelności wynikającej z faktury wymaga 
pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności #. 

f) rachunek bankowy wskazany na fakturze, musi występować na liście 
rachunków bankowych w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2019, poz. 1018) - tzw. biała lista. 

g) zostać wystawiona zgodnie z warunkami Umowy. 

4. Faktura nie spełniająca warunków określonych powyżej bądź opisana niezgodnie z 
Umową lub złożona w innym miejscu niż wskazane w Umowie, będzie uznawana za 

fakturę nie stanowiącą podstawy zapłaty i wedle wyboru Zamawiającego będzie 
odsyłana do Dostawcy bez księgowania lub jej płatność zostanie wstrzymana do 

czasu uzupełnienia braków. Dla takiej faktury termin płatności nie rozpoczyna 
swojego biegu. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia dostarczenia faktury 
spełniającej warunki określone w Umowie. 

5. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zgodnie z zapisami 
ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm). 

6. Rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT powinien być rachunkiem, 
dla którego prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 326 ze zm.). 
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7. Dostawca zobowiązany jest do zamieszczania na fakturze symboli PKWIU przy 
zakupach towarów i materiałów, których nazewnictwo jest niejednoznaczne lub 

niemożliwe do zidentyfikowania lub może sugerować, że dotyczy nabyć tzw. 
„towarów wrażliwych” wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, dla kwot 
powyżej 15 tys. zł. Wszelkie płatności na rzecz Dostawcy za faktury bez oznaczenia 

„Mechanizm podzielonej płatności”  mogą być realizowane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) według uznania 

Zamawiającego.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad dostarczonego 

przez Dostawcę zamówionego Materiału przy odbiorze, Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Dostawcy za zamówione Materiały 
objęte wadami, a wynagrodzenie Dostawcy za te dostawy pozostanie niewymagalne 

do czasu dostarczenia przez Dostawcę Materiału wolnego od wad. Powyższe nie ma 
zastosowania, gdy Zamawiający korzysta z prawa do obniżenia wynagrodzenia 

umownego i nie żąda usunięcia wad. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność 

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonych Materiałów, za 

ich zgodność z Umową, a także za wszelkie powstałe szkody wynikłe w związku 
z dostawą wadliwych Materiałów. 

2. Zamówiony Materiał obarczony wadami ilościowymi i/lub jakościowymi uważać się 

będzie za niedostarczony do czasu wymiany zamówionych Materiałów wadliwych na 
wolne od wad albo usunięcia wad zamówionych Materiałów, w związku z czym 

Zamawiającemu będzie przysługiwało z tego tytułu uprawnienie do dochodzenia kar 
umownych oraz odszkodowania uzupełniającego.  

3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność kontraktową i deliktową na zasadach 

ogólnych. 

4. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ważnej i aktualnej 

Polisy OC. Koszty ubezpieczeń, w tym również ubezpieczenia transportu, leżą po 
stronie Dostawcy i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego. 

5. Ryzyko związane z wydaniem Materiału przechodzi na Zamawiającego dopiero po 
dostarczeniu i odbiorze Materiału przez Zamawiającego lub załadunku na środek 

transportu Zamawiającego, jeśli tak postanowiono w Zamówieniu. 

6. Dostawca zobowiązany jest do realizowania dostaw sprawnymi pojazdami, 
posiadającymi aktualne badania techniczne oraz dopuszczonymi do ruchu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, jak również zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów obowiązujących w transporcie.  
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§ 9 

Gwarancja jakości oraz rękojmia  

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu Umowy przez okres wskazany w Umowie. 

2. Dostawca udziela Zamawiającemu także gwarancji jakości dotyczącej dostarczonych 

Materiałów, na okres wskazany w Umowie. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji, zaś wykonanie uprawnień z gwarancji nie 
wpływa na odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.  

4. Umowa stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Dostawcy, w rozumieniu 
przepisu art. 5771 KC. 

5. Dostawca powinien wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancji jakości, wydane 

przez producentów materiałów budowlanych, o ile takie posiada. Dostawca udziela 
gwarancji na takich samych zasadach jak gwarancja producenta, przez okres 

trwania gwarancji, określony w Umowie. 

6. Wszelkie wady dostarczonych Materiałów stwierdzone w okresie gwarancji czy 
rękojmi, Dostawca zobowiązany jest usuwać w terminie określonym w ust. 11 i 12 

poniżej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający, oprócz prawa do 
naliczenia kar umownych, służy prawo do powierzenia wykonania dostaw 

związanych z usunięciem wad osobom trzecim na koszt i ryzyko Dostawcy, na co 
niniejszym Dostawca wyraża zgodę. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
powyższych uprawnień nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego i zakres 

gwarancji udzielonej przez Dostawcę. 

7. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 
Dostawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 
przez Dostawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zawiadamiać Dostawcę o wadach przedmiotu 

Umowy w terminie 14 dni od powzięcia przez niego informacji o wystąpieniu wad 
Przedmiotu Umowy, wysyłając takie zawiadomienie listem poleconym lub drogą 
mailową do Dostawcy. 

9. Okres gwarancji i rękojmi zaczyna biec od dnia odbioru Dostawy przez 
Zamawiającego i kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi, 

wskazanego w ust. 2 powyżej, liczonego od daty odbioru końcowego Inwestycji 
przez Inwestora. 

10. Po zgłoszeniu wady Zamawiający może żądać dokonania oględzin wadliwych 

Materiałów. O dacie i miejscu oględzin mających na celu weryfikację wady 
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Zamawiający zawiadomi Dostawcę na 3 (trzy) dni przed dokonaniem oględzin, 
chyba że Strony umówią się inaczej.  

11. Wady przedmiotu Umowy albo jego części uniemożliwiające lub nadmiernie 
utrudniające korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem albo 
naruszające zasady bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu 

ludzi, względnie mogące prowadzić do powstania znacznych szkód zostaną usunięte 
lub zabezpieczone przez Dostawcę bezzwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny, od otrzymania przez Dostawcę powiadomienia o wystąpieniu wady – w 
takim przypadku Strony nie będą dokonywały oględzin o których mowa w ust. 10 

niniejszego paragrafu.  

12. Pozostałe wady powinny być usunięte przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin lub jest to niemożliwe z 

przyczyn technologicznych. W ostatnim przypadku Strony ustalą wspólnie termin 
usunięcia wady lub usterki. 

13. W przypadku, gdyby Dostawca z jakichkolwiek względów odmówił dokonania 
oględzin lub też nie stawił się na oględziny w dacie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, będzie to równoznaczne z uznaniem przez Dostawcę wad 

zgłoszonych przez Zamawiającego, jak również wyrażeniem zgody na usunięcie tych 
wad w sposób wskazany przez Zamawiającego. W takim przypadku, uznaje się, iż 

oględziny zostały dokonane w dacie, ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 10 
niniejszego paragrafu, a protokół stwierdzający wadę jest ważny również, gdy został 
podpisany wyłącznie przez Zamawiającego, przy czym Dostawca przyjmuje 

ustalenia protokołu jako własne. 

14. Termin gwarancji w stosunku do przedmiotu Umowy wymienionego lub 

naprawionego przez Dostawcę biegnie od nowa od chwili dostarczenia tych 
elementów wolnych od wad lub dokonania skutecznie istotnej naprawy przedmiotu 
Umowy, przy czym za istotną uważa się taką naprawę, bez której całość przedmiotu 

Umowy nie może być użytkowana lub użytkowanie byłoby utrudnione zgodnie z 
przeznaczeniem. W innych wypadkach termin gwarancji ulega zawieszeniu do czasu 

skutecznego usunięcia wady. 

15. Jeżeli Dostawca odmówił usunięcia wad lub wady nie zostały usunięte w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub zgodnie z postanowieniami 

Umowy, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Dostawcy, 
bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie, z zastrzeżeniem 

zachowania uprawnień do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. 

16. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
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§ 10 

Odstąpienie od Umowy i skutki tych czynności oraz wstrzymanie Dostaw 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy: 

a) Dostawca nie rozpoczął wykonywania Dostaw, w terminie określonym w Umowie, 
a po wezwaniu przez Zamawiającego do przystąpienia do wykonywania Umowy 

w ciągu 7 dni od daty wezwania, nie rozpoczął wykonywania dostaw, 

b) Dostawca wykonuje dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, i nie 

zmienia sposobu wykonania pomimo wezwania Zamawiającego, w wyznaczeniem 
dodatkowego terminu 7 dni, 

c) Dostawca przerwał realizację Umowy i nie przystąpi do jej wykonywania mimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego, 

d) Dostawca nie przystąpił do usuwania wad i usterek zgłoszonych przy odbiorze, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

e) Dostawca bez zgody Zamawiającego dokonał przeniesienia praw i obowiązków z 

niniejszej Umowy na inny podmiot, 

f) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Dostawcy 
lub zajęcie jego majątku w sposób, który może uniemożliwić Dostawcy 

zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w wykonaniu ustawowego lub 
umownego prawa odstąpienia, wyłącza się stosowanie do wzajemnych rozliczeń 
przepisów art. 395 § 2 KC i art. 494 KC, a odstąpienie od Umowy wywołuje skutek 

ex nunc. W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca zachowuje prawo do 
uzyskania wynagrodzenia wyłącznie za dostawy wykonane prawidłowo do dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zachowuje wszelkie prawa 
wynikające z gwarancji oraz rękojmi za wady w związku z wykonanym przez 

Dostawcę zakresem dostaw, co do którego nie zostało złożone oświadczenie o 
odstąpieniu od Umowy. 

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia i dochodzenia wszystkich kar umownych, jakie były mu należne za okres 
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz do naliczenia kary umownej 

za odstąpienie od Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w 

terminie 90 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy. 
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6. W razie odstąpienia od Umowy, Dostawca w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia 
tego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, powinien sporządzić, przy udziale 

Zamawiającego, protokół inwentaryzacji zrealizowanych dostaw, na dzień 
odstąpienia. W przypadku gdy Dostawca odmówi dokonania inwentaryzacji 
zrealizowanych Dostaw, Zamawiający dokona inwentaryzacji jednostronnie, co 

będzie dla Stron wiążące. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez 
Dostawcę lub Zamawiającego zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za 

Dostawy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

7. W dowolnym momencie Zamawiający może wstrzymać dostawę w części lub w 

całości. Zamawiający stosowne polecenie prześle do Dostawcy w formie pisemnej 
lub w drodze wiadomości e-mail na adres Dostawcy wskazany w Umowie. Jeśli 
Zamawiający w poleceniu wstrzymania Zamówienia w części lub w całości nie 

wskaże nowej daty dostawy, dostawa we wskazanej części lub w całości będzie 
traktowana jako wstrzymana na czas nieokreślony. Dostawca dostarczy wstrzymaną 

dostawę lub jej część w terminie wynikającym z polecenia Zamawiającego lub 
niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego, przekazanym Dostawcy w formie 
pisemnej lub w drodze wiadomości e-mail. 

8. Zamawiający może, w dowolnym momencie, zrezygnować z części lub całości 
dostaw. O rezygnacji Zamawiający poinformuje Dostawcę w formie pisemnej lub w 

drodze wiadomości e-mail. W przypadku rezygnacji z części lub całości dostawy, 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych, za wyjątkiem 
udokumentowanych kosztów koniecznych, związanych z realizacją zamówienia, 

jakie poniósł Dostawca przed otrzymaniem oświadczenia o rezygnacji i tylko w 
przypadku, gdy zamówieniem objęte były materiały dedykowane, produkowane na 

indywidualne zamówienie Zamawiającego.  

9. Po otrzymaniu informacji o wstrzymaniu dostawy lub jej części, Dostawca 
niezwłocznie zabezpieczy na swój koszt wyprodukowane Materiały, jak również 

zapewni na swój koszt ich składowanie. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwe zabezpieczenie 

wyprodukowanych Materiałów. 

11. Z tytułu rezygnacji oraz za okres wstrzymania dostaw Dostawcy nie będą 
przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego (w szczególności 

koszty przestoju produkcji, koszty przechowania Materiałów, wynagrodzenia 
pracowników) za wyjątkiem zapłaty za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego 

Materiał, z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej. 

12. Uprawnienie do rezygnacji z Dostawy lub jej części przysługuje Zamawiającemu w 
terminie do ośmiu miesięcy od daty zawarcia Umowy. 
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§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Jeżeli w Umowie przewidziano zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 
tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Dostaw, w tym usunięciem wad i 

usterek w okresie gwarancji i (lub) rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia kaucji w wysokości określonej w Umowie (kaucja gwarancyjna). Kaucja 

powinna zostać wniesiona do dnia wymagalności płatności pierwszej faktury za 
Dostawy. W przypadku jej niewniesienia Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania potrąceń (kompensaty umownej) kwoty kaucji proporcjonalnie z każdej 
płatności należnej Dostawcy, do wysokości łącznej kaucji gwarancyjnej. Potrącenie 
następuje bez dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, a skutek potrącenia 

następuje w dniu wymagalności faktury za Dostawy. 

2. Strony ustalają, że: 

a) część zabezpieczenia należytego wykonania Dostaw w wskazanej w Umowie, 
gwarantującą zgodne z umową wykonanie Dostaw, Zamawiający zwróci Dostawcy, 
na pisemny wniosek Dostawcy, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do 

siedziby Zamawiającego, lecz nie  wcześniej niż 60 dni po odbiorze końcowym całej 
Inwestycji przez Inwestora, o ile nie będzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy;  

b) pozostałą część zabezpieczenia należytego wykonania Dostaw, na pisemny 

wniosek Dostawcy, Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku 
do siedziby Zamawiającego lecz nie  wcześniej niż 30 dni po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji, o ile nie będzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady Dostaw i nie będą zgłoszone 
żadne roszczenia gwarancyjne. 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 w przypadku, kiedy Dostawca nie 

usunął wad stwierdzonych po odbiorze końcowym lub w trakcie gwarancji i (lub) 
rękojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z zabezpieczenia, jeżeli 

Dostawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę lub nie usunie we właściwym 
terminie wady oraz nie naprawi wyrządzonej tym szkody, jak również w przypadku, 

gdy Dostawca nie przystąpi do usuwania wad ujawnionych w czasie trwania 
gwarancji i (lub) rękojmi albo jeśli Dostawca nie dokona zwrotu kosztów usunięcia 
wady (wykonanie zastępcze) oraz nie naprawi wyrządzonej tym szkody. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności wynikających z 
niewykonania wskazanych obowiązków umownych z kaucji gwarancyjnej, na co 

Dostawca wyraża zgodę. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia, o którym mowa 
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powyżej, w konsekwencji czego kwota zabezpieczenia umownego ulegnie 
zmniejszeniu, Zamawiający ma prawo do zwiększenia kaucji do poziomu ustalonego 

w Umowie, poprzez dokonanie potrącenia z kolejnych faktur, do wysokości 
koniecznej do wyrównania wysokości kaucji określonej w Umowie. W sytuacji, gdy 
należności wobec Dostawcy nie pokryją kwoty koniecznej do uzupełnienia kaucji 

gwarancyjnej do ustalonej wysokości, Dostawca zobowiązuje się, na pisemne 
żądanie Zamawiającego, do uzupełnienia kaucji w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

pisemnego żądania od Zamawiającego.  

6. Za zgodą Zamawiającego, Dostawca ma możliwość zamiany kaucji gwarancyjnych 

na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, pod warunkiem wcześniejszego 
przedłożenia Zamawiającemu projektu treści takiej gwarancji ze wskazaniem banku 
lub ubezpieczyciela, oraz pisemnego zaakceptowania przedłożonego projektu 

gwarancji przez Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 7 i 8 poniżej. 

7. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa związana z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy, będzie opiewała na kwotę wskazaną w Umowie z terminem 
ważności nie krótszym niż określony w ust. 2 lit. a) niniejszego paragrafu. 
Gwarancja powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie 

beneficjenta, jako beneficjent będzie wskazany Zamawiający. 

8. Gwarancja związana z niewykonaniem obowiązków wynikających z gwarancji lub/i 

rękojmi za wady, powinna być wniesiona, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed 
terminem płatności faktury końcowej z tytułu realizacji Umowy na wartość wskazaną 
w Umowie, jej treść musi być uzgodniona i pisemnie zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Gwarancja powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na 
pierwsze żądanie beneficjenta, jako beneficjent będzie wskazany Zamawiający, 

będzie ważna przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi + 30 dni.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania 

Umowy Stronom przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty kary umownej, w 
wysokości określonej w Umowie, w wymienionych poniżej przypadkach. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

(1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn na które 
odpowiedzialność ponosi Dostawca; 

(2) za opóźnienie w Dostawach, w stosunku do każdego uzgodnionego 
terminu, za każdy zakończony dzień opóźnienia, liczony do dnia następującego 
po terminie kiedy dostawa miała nastąpić do dnia dostarczenia Dostawy lub jej 

wykonania przez wykonawcę zastępczego; 
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(3) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przy odbiorze, jak 
również w okresie gwarancji i (lub) rękojmi, w stosunku do terminów ich 

usunięcia ustalonych zgodnie z Umowę, za każdy dzień opóźnienia liczony od 
dnia ustalonego na usunięcie wady lub usterki do dnia jej rzeczywistego 
usunięcia przez Dostawcę lub przez wykonawcę zastępczego. 

3. Płatności z tytułu naliczonych kar umownych wymagalne będą po upływie 7 
(siedmiu) dni od doręczenia Stronie zobowiązanej pisemnego oświadczenia o 

naliczeniu kary umownej. 

4. Zastrzeżenie kar nie wyłącza prawa strony do domagania się odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość zastrzeżonej kary.  

5. O ile na skutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez 
Dostawcę Zamawiający poniesie koszty związane z wykonaniem dostaw przez 

innego dostawcę w miejsce Dostawcy, w ramach naprawienia szkody, Dostawca 
będzie zobowiązany do pokrycia co najmniej różnicy w kosztach jakie Zamawiający 

poniósłby realizując Dostawy z Dostawcą, a jakie rzeczywiście poniósł w związku z 
koniecznością realizacji dostaw przez inny podmiot, powiększone o marżę 10 % tych 
kosztów (koszty obsługi zamówień), co nie wyłącza prawa do dochodzenia dalszego 

odszkodowania oraz naliczenia kar umownych, przewidzianych Umową. 

6. Kary umowne mogą być kumulowane. 

 

§ 13 

Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy na skutek siły 

wyższej, pod warunkiem, że niezwłocznie poinformuje drugą Stronę na piśmie lub 
drogą elektroniczną o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków.  

2. Jeśli którakolwiek ze Stron, z uwagi na siłę wyższą, nie jest w stanie dopełnić swoich 

obowiązków przez okres 4 (czterech) miesięcy, druga Strona może, po upływie tego 
terminu, odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę, co nie 

będzie traktowane jako odstąpienie od Umowy z winy drugiej Strony. 

 

§ 14 

Zachowanie poufności 

1. Wszelkie informacje i dokumenty związane z Umową, w tym w szczególności, lecz 

niewyłącznie informacje finansowe (rozliczenia, stawki, dokumenty księgowe), 
informacje techniczne dotyczące zadania inwestycyjnego, informacje dotyczące 
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projektowania, tajemnice handlowe, kontakty handlowe, będą traktowane przez 
drugą jej Stronę jako poufne i mogą być przekazywane osobom trzecim jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.  

2. Obowiązek zachowania poufności trwa przez okres trwania Umowy oraz okres 
kolejnych 5 lat. 

3. Dostawca może korzystać z informacji uzyskanych od Zamawiającego wyłącznie dla 
celów realizacji Umowy. 

4. Jakiekolwiek informacje uzyskane przez Dostawcę mogą być przekazywane osobom 
trzecim, wykorzystane lub ujawnione, w tym publikowane wyłącznie na podstawie 

pisemnej zgody Zamawiającego i wyłącznie w zakresie objętym koniecznością 
realizacji Umowy. 

5. W przypadku ujawnienia (w tym opublikowania), przekazania lub wykorzystania 

informacji poufnych w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy przez Dostawcę 
lub podmiot trzeci, któremu Dostawca ujawnił informacje poufne, Dostawca ponosił 

będzie wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

§ 15 

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Dostawcę, w ramach 

realizacji Umowy, jest Spółka Atlas Ward Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Zwycięska 41, 53-333 Wrocław. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-

mail: rodo@atlasward.pl   

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamenty 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy lub w celu podjęcia 

działań przed zawarciem Umowy, na żądanie osoby, której dane mają być 
przetwarzane. 

5. W związku z realizacją Umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom 

zewnętrznym, jeśli jest to konieczne do wykonania Umowy, takim jak: księgowym, 
doradcom, dostawcom IT, kancelariom prawnym. 

6. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

mailto:rodo@atlasward.pl
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wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane 
są na podstawie zgody. 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

8. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy jest obowiązkowe i 

stanowi warunek zawarcia Umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej 
zawarcia. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. 

zm.), oświadcza, że z jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ww. 
ustawy. 

2. Wszelkie doręczenia dokumentów pisemnych wynikających z Umowy lub 

wymaganych przepisem bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa będą 
dokonywane pod adresy wskazane w Umowie, chyba że powszechnie obowiązujące 

przepisy, przewidują inne formy i skutki dla zawiadomień dokonywanych pomiędzy 
Stronami. 

3. Jeśli Umowa przewiduje wysłanie informacji, w tym zawiadomień, w formie e-

mailowej, jako obowiązujące traktuje się adresy e-mail wskazane w Umowie. 

4. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest w terminie 7 

(siedmiu) dni powiadomić drugą Stronę o nowym adresie. Zawiadomienie staje się 
skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu drugiej Stronie. W przypadku braku 
zawiadomienia korespondencja dostarczana na poprzedni adres będzie uznana za 

doręczoną skutecznie. 

5. Dokonanie przez Dostawcę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy na inny podmiot wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo  ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

7. Gdyby jakakolwiek część Umowy została uznana za nieważną, bezskuteczną lub w 
inny sposób wadliwą pod względem prawnym, pozostałe jej części pozostają w 
mocy. 
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8. W zakresie objętym treścią i przedmiotem Umowy wyłącza się stosowanie przez 
Strony ogólnych wzorców umownych obowiązujących w przedsiębiorstwie 

Dostawcy. 

9. Zmiana OWD następuje przez wprowadzenie nowych OWD, przy czym do Umów 
zawartych przed wejściem w życiem nowych OWD, zastosowanie mają OWD 

obowiązujące w dniu zawarcia Umowy. 

10. Niniejsze OWD wchodzą w życie od dnia 31.03.2021r. 
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